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ABSTRAK 

 

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan 

Pelatihan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki tugas utama 

melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi tenaga kesehatan dan masyarakat. Dalam pengelolaan data 

penerimaan tamu masih dilakukan secara manual, para tamu mengisi lembar formulir pengisian reservasi 

kemudian dibuatkan data tagihan pembayarannya. Proses penyajian informasi seputar fasilitas yang dimiliki 

masih menggunakan kertas denah sehingga proses penyampaian masih dilakukan secara berulang-ulang setiap 

kali ada tamu yang ingin melakukan reservasi sehingga menjadi kurang efektif. 

Aplikasi yang dirancang berbasis web menggunakan database MySql dengan bahasa pemrograman PHP 
mampu memudahkan dalam pengelolaan data seperti data asrama, data ruangan, data auditorium, data pelatihan, 

data peserta dalam, data tamu luar, data reservasi dan data pembayaran reservasi. Terciptanya efisiensi  dalam 

penyajian laporan yang diperlukan terkait laporan penerimaan tamu menginap. Laporan yang dapat dicetak 

adalah laporan data pelatihan, laporan data fasilitas asrama, laporan data fasilitas ruangan, laporan data fasilitas 

asrama,laporan data tamu luar, laporan data peserta dalam, laporan data reservasi ruangan, laporan data reservasi 

auditorium, laporan data reservasi kamar asrama, laporan data pembayaran reservasi tamu luar, laporan data 

pembayaran reservasi peserta dalam, laporan data pembayaran catering tamu luar dan laporan data pembayaran 

catering peserta dalam. 
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ABSTRAK 

The South Kalimantan Provincial Health Training Center is the Education and Training Technical 
Implementation Unit within the South Kalimantan Provincial Health Office which has the main task of 

implementing training in the health sector for health workers and the community. In managing the reception data, 
it is still done manually, the guests fill out the reservation filling form and then make the payment bill data. The 

process of presenting information about the facilities owned still uses floor plan paper so that the delivery process 
is still repeated every time a guest wants to make a reservation so it becomes less effective. 

The web-based application designed using the MySql database with the PHP programming language is able 
to facilitate data management such as dormitory data, room data, auditorium data, training data, inside 

participant data, outside guest data, reservation data and reservation payment data. The creation of efficiency in 
presenting the necessary reports related to the reception of overnight guests. Reports that can be printed are 

training data reports, dormitory facilities data reports, room facilities data reports, hostel facilities data reports, 
outside guest data reports, inside participant data reports, room reservation data reports, auditorium reservation 

data reports, dormitory room reservation data reports, outside guest reservation payment data reports, 
participant reservation payment data reports inside, outside guest catering payment data reports and catering 

payment data reports inside participants. 
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PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan untuk penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara 

profesional, bermutu dan terjangkau oleh seluruh masyarakat, memerlukan tenaga kesehatan yang ditugaskan 

secara penuh untuk melaksanakan kegiatan teknis fungsional. Salah satu tugas teknis fungsional harus mengikuti 

diklat untuk meningkatkan kopetensi dan wawasan. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan 

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi 
Kalimantan Selatan yang memiliki tugas utama melaksanakan pelatihan di bidang kesehatan bagi tenaga 

kesehatan dan masyarakat.  

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, dalam penyajian informasi terkait fasilitas yang 

dimiliki kepada tamu masih dilakukan secara manual menggunakan kertas denah tamu. Proses penjelasannya 

pun masih dilakukan secara berulang-ulang karena tidak semua tamu dapat cepat memahami penjelasannya. 

Pendataan reservasi masih dilakukan dengan cara manual dimana para tamu mengisi lembar formulir 

pendaftaran menggunakan kertas untuk mendata identitas diri kemudian dibuatkan tagihan pembayaran 



berdasarkan jenis reservasi yang dipilih. Serta dalam mengolah data penerimaan tamu menginap pada Balai 

Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, sampai saat ini belum didukung oleh tersedianya suatu sistem 

berbasis komputer yang dapat memudahkan dalam pengolahan data sehingga menyebabkan ketidakpraktisan 

dalam pengelolaan data. 

Menurut Penelitian Hardian Jungjungan Sitanggang (2017) yang berjudul Aplikasi Reservasi Kamar 

Wisma Berbasis Web Studi Kasus: Penginapan Imbalo Group Rantau Parapat Sumatera Utara, pemesanan 

kamar masih dilakukan secara manual dengan cara dicatat di buku besar. Sering   terjadinya   kesalahan   dan   
duplikasi   data   dalam mendokumentasikan data-data administrasi tamu inap. Penyimpanan data dalam bentuk 

arsip yang memakan  tempat. Kurang cepatnya proses pencarian data administrasi  tamu inap sehingga dalam 

pemberian suatu  informasi tentang data kamar,data tamu ataupun data-data yang berhubungan dengan 

administrasi tamu inap akan terhambat. 

Menurut Penelitian Gilang Ramadhan (2020) tentang Perancangan aplikasi pemesanan dan pembayaran 

kamar Hotel berbasis web dengan metode payment gateway (studi kasus: hotel d’talent yogyakarta), Hotel 

D’Talent masih bergantung pada pencatatan manual dalam pemesanan kamar, pembayaran kamar dan 

penerimaan tamu hotel, serta dalam pembuatan laporan juga masih menggunakan pencatatan manual dengan 

pengambilan data dari satu halaman ke halaman lain. 

Menurut Penelitian Mundzir (2018) tentang Rancang bangun aplikasi reservasi rumah sakit Balikpapan, 

dalam kaitannya dengan fungsi rumah sakit untuk menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan, 

umumnya masih ditemukan adanya permasalahan berupa keluhan ketidakpuasan dari masyarakat ketika ingin 
melakukan proses rawat inap di rumah sakit. Informasi yang tidak transparan mengenai ketersediaan ruang 

rawat inap. Tentunya, ini merugikan masyarakat. 

Berdasarkan uraian diatas, maka tujuan dari penelitian adalah dengan memperbaiki sistem yang selama 

ini berjalan yang masih dilakukan secara manual (tertulis) menjadi terkomputerisasi. Membangun aplikasi web 

dengan bahasa pemrograman php dan basis data berupa mysql server. Bendahara dapat dengan mudah 

melakukan cetak laporan reservasi para tamu. Kemudahan dalam menyampaian informasi fasilitas yang dimiliki 

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Data tamu dapat dengan mudah dipanggil  oleh sistem 

tanpa harus menginputkan kembali identitasnya apabila sebelumnya sudah pernah melakukan reservasi. 

 

METODE 
Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
1. Teknik Pengumpulan Data 

1) Metode Wawancara 
Penelitian dengan metode wawancara yaitu dilakukan dengan cara bertatap muka langsung dengan 
mengajukan beberapa sesi tanya jawab dengan bendahara terkait dengan cara penerimaan tamu pada 

Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. 
2) Metode Observasi 

Penelitian dengan metode observasi yaitu dilakukan dengan cara pengamatan langsung secara terarah 

terhadap aktifitas yang dilakukan berkaitan dengan proses pengolahan data penerimaan tamu beserta 
proses penyajian informasi laporannya. 

3) Studi Pustaka 
Penelitian dengan metode studi pustaka yaitu dilakukan dengan cara menganalisa dari hasil penelitian 

terdahulu menyangkut pembahasan tema yang sama. Adapun studi pustaka tersebut berupa beberapa 
jurnal nasional yang didapat dari situs resmi https://scholar.google.co.id/ 

4) Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek 
penelitian baik berupa dokumen primer maupun dokumen skunder.  

2. Tahapan Pengembangan Perangkat Lunak 

Metode Iterative adalah metode pengembangan sistem yang tahap pengerjaannya dapat dikerjakan secara 
berulang-ulang, yang apabila terjadi kesalahan pada tahap sebelumnya, maka pengerjaan dapat kembali lagi 
langsung pada tahap yang terdapat kesalahan tersebut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Diagram Konteks 

Model diagram konteks pada aplikasi yang akan dibangun adalah : 



 
Gambar 1. Diagram Konteks 

 

2. Relasi Antar Tabel 

Relasi antar tabel pada sistem yang dibangun adalah : 

 
Gambar 2. Relasi Antar Tabel 

 

3. Hasil Tampilan Aplikasi 

1) Halaman Login 

Halaman login merupakan halaman pertama untuk masuk ke menu utama administrator, admin harus 
login dahulu dengan memasukkan nama dan kata sandi lalu tekan tombol login. 

 
Gambar 3. Halaman Login 
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2) Halaman Depan Admin Bendahara 

Halaman ini berisi menu-menu untuk menampilkan olah data dan output data. Terdapat tampilan grafik 

jumlah reservasi asrama, menu halaman depan, menu ruangan, menu asrama menu auditorium, menu 

pelatihan, menu tamu luar, menu peserta dalam, menu reservasi ruangan, menu reservasi auditorium, 

menu reservasi asrama, menu pembayaran reservasi dan cetak laporan. 

 
Gambar 4. Halaman Depan Admin Bendahara 

 

3) Halaman Data Ruangan 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data ruangan.  

 
Gambar 5. Halaman Data Ruangan  

 

4) Halaman Data Asrama 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data asrama. 

 
Gambar 6. Halaman Data Asrama 

 

5) Halaman Data Auditorium 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data auditorium. 



 
Gambar 7. Halaman Auditorium 

6) Halaman Data Pelatihan 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data pelatihan. 

 
Gambar 8.  Halaman Data Pelatihan 

 

7) Halaman Data Tamu Luar 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data tamu luar. 

 
Gambar 9.Halaman Data Tamu Luar 

 

8) Halaman Data Peserta Dalam 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data peserta dalam. 



 
Gambar 10. Halaman Data Peserta Dalam 

 

9) Halaman Data Reservasi Ruangan 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data reservasi ruangan. 

 
Gambar 11. Halaman Data Reservasi Ruangan 

 

10) Halaman Data Reservasi Auditorium 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data reservasi auditorium. 

 
Gambar 12. Halaman Data Reservasi Auditorium 

 

11) Halaman Data Reservasi Asrama 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data areservasi asrama.  



 
Gambar 13.  Halaman Data Reservasi Asrama 

 

12) Halaman Data Pembayaran Reservasi Tamu Luar 

Halaman ini merupakan tampilan mengelola data pembayaran reservasi tamu luar. 

 
Gambar 14. Halaman Data Pembayaran Reservasi Tamu Luar 

 

13) Halaman Data Pembayaran Reservasi Peserta Dalam 
Halaman ini merupakan tampilan mengelola data pembayaran reservasi peserta dalam. 

 
Gambar 15. Data Pembayaran Reservasi Peserta Dalam 

 
14) Laporan Data Pelatihan 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data pelatihan yang dapat di unduh berbentuk file PDF. 



 
Gambar 16. Laporan Data Pelatihan 

15) Laporan Fasilitas Ruangan 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data ruangan yang dapat di unduh berbentuk file PDF. 

 
Gambar 17. Laporan Fasilitas Ruangan 

 

16) Laporan Fasilitas Auditorium 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data auditorium yang dapat di unduh berbentuk file PDF. 

 
Gambar 18. Laporan Fasilitas Auditorium 

17) Laporan Fasilitas Asrama 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data fasilitas asrama yang dapat di unduh berbentuk file 

PDF. 

 
Gambar 19. Laporan Fasilitas Asrama 



 

18) Laporan Data Peserta Dalam Bapelkes 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data peserta dalam Bapelkes yang dapat di unduh berbentuk 

file PDF. 

 
Gambar 20.  Laporan Data Peserta Dalam Bapelkes 

 
19) Laporan Data Tamu Bapelkes 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data tamu Bapelkes yang dapat di unduh berbentuk file 

PDF. 

 
Gambar 21. Laporan Data Tamu Bapelkes 

 

20) Laporan Data Reservasi Ruangan 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data ruangan yang dapat di unduh berbentuk file PDF. 

 
Gambar 22.  Laporan Data Reservasi Ruangan 

 
21) Laporan Data Reservasi Auditorium 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data reservasi auditorium yang dapat di unduh berbentuk 

file PDF. 



 
Gambar 23. Laporan Data Reservasi Auditorium 

 

22) Laporan Data Reservasi Kamar 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data reservasi kamar yang dapat di unduh berbentuk file 

PDF. 

 
Gambar 24.  Laporan Data Reservasi Kamar 

 
23) Laporan Data Pembayaran Reservasi Tamu 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data pembayaran reservasi tamu yang dapat di unduh 
berbentuk file PDF. 

 
Gambar 25.  Laporan Data Pembayaran Reservasi Tamu 

 
24) Laporan Data Pembayaran Reservasi Peserta Dalam 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data reservasi peserta dalam yang dapat di unduh berbentuk 

file PDF. 



 
Gambar 26. Laporan Data Pembayaran Reservasi Peserta Dalam 

 
25) Laporan Data Pembayaran Catering Tamu Luar 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data pembayaran catering tamu luar yang dapat di unduh 

berbentuk file PDF. 

 
Gambar 27. Laporan Data Pembayaran Catering Tamu Luar 

 
26) Laporan Data Pembayaran Catering Peserta Dalam 

Dibawah ini adalah preview tampilan laporan data pembayaran catering peserta dalam yang dapat di 
unduh berbentuk file PDF. 

 
Gambar 28. Laporan Data Pembayaran Catering Peserta Dalam 

 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 
Setelah melakukan analisis, perancangan dan pengujian maka dapat diperoleh kesimpulan dari Aplikasi 
Data Tamu Menginap Pada Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan berbasis web yaitu : 

1) Terciptanya program aplikasi yang dapat melakukan pencatatan data tamu menginap berbasis web. 
2) Tersedianya pengelolaan data tamu menginap berbasis terkomputerisasi. 
3) Aplikasi yang dirancang mampu memudahkan dalam pengelolaan data seperti data asrama, data 

ruangan, data auditorium, data pelatihan, data peserta dalam, data tamu luar, data reservasi dan data 
pembayaran reservasi. 

4) Terciptanya efisiensi  dalam penyajian laporan yang diperlukan terkait laporan penerimaan tamu 

menginap. Laporan yang dapat dicetak adalah laporan data pelatihan, laporan data fasilitas asrama, 
laporan data fasilitas ruangan, laporan data fasilitas asrama,laporan data tamu luar, laporan data peserta 
dalam, laporan data reservasi ruangan, laporan data reservasi auditorium, laporan data reservasi kamar 



asrama, laporan data pembayaran reservasi tamu luar, laporan data pembayaran reservasi peserta 
dalam, laporan data pembayaran catering tamu luar dan laporan data pembayaran catering peserta 

dalam. 
2. Saran 

Saran-saran untuk penyempurnaan aplikasi yang telah dibangun dengan menambahkan beberapa 

fungsionalitas sebagai berikut : 
1) Menambahkan menu grafik jumlah reservasi ruangan dan grafik jumlah reservasi auditorium. 
2) Dalam segi informasi laporan yang disajikan belum sepenuhnya sempurna seperti perlu adanya 

penambahan nomor kamar reservasi asrama. 
3) Aplikasi ini akan lebih baik lagi jika pada bagian halaman publik terdapat menu dokumentasi yang 

pernah melakukan reservasi. Sehingga dapat memberikan informasi aktual dan lebih lengkap untuk 

calon tamu yang akan datang. 
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